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Framsidan: Bild från Sernekes och Semrén & Månssons 
vinnande förslag i markanvisningstävling 2017-08-21.
Bilden illustrerar hur gestaltningen av både byggnader 
och gemensamma rum tar sin utgångspunkt i 
jordbrukslandskapet. 
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BAKGRUND, SYFTE OCH PROCESS

BAKGRUND

Fastigheterna Alafors 3:3, Alafors 2:16, Skårby 22:5 och 
Alafors 2:49 ska omvandlas från att i huvudsak bestå av 
åkermark till Annebergs nya centrum med bostäder,
verksamheter, förskola, vård- och omsorgsboende samt
gruppboende. En ny detaljplan ska utformas med 
utgångspunkt i Sernekes vinnande förslag i 
en markanvisningstävling organiserad av Kungsbacka 
kommun. Sedan tävlingen genomfördes har planområdet 
utökats med fastigheterna söder om Älvsåkersvägen.

GESTALTNINGSPROGRAMMETS SYFTE
Gestaltningsprogrammet har tagits fram med syftet att 
tydliggöra och komplettera intentionerna i detaljplanen. 
Programmet ska förtydliga och säkerställa kvalitéer i 
gestaltningen av planerade byggnader, kvartersmark och 
allmän platsmark. 

PROCESS
Gestaltningsprogrammet skall biläggas förslag till detaljplan 
och i dess slutgiltiga form utgöra fördjupad
beslutsgrund för antagande av detaljplan. Det är ett 
rådgivande dokument som kan användas som manual för att 
förverkliga visionen för området och kan även fungera som 
riktlinje i projektet efter planskedet. Programmet utgör ett 
stöd för exploatörer och kommunen i bygglovsprövning. 

Dokumentet har tagits fram av Semrén & Månsson Arkitekter 
på uppdrag av Serneke och Stejla Fastigheter i samverkan 
med Tyréns och Kungsbacka kommun. 



ANNEBERG
Fem minuter med tåg från Kungsbacka och 20 minuter 
från Göteborg ligger Anneberg med ca 1500 invånare. 
Området består till största del av villabebyggelse samt 
några kommunala verksamheter. Pendeltågstationen 
gör att tillgängligheten till kollektivtrafik är god och 
närheten till Kungsbackaån och omkringliggande 
naturområde är ytterligare en kvalité i området. 

Bilförsörjningen till området utgörs främst av 
Göteborgsvägen samt de två gatorna som löper längs 
med det aktuella detaljplaneområdet, Älvsåkersvägen 
och Norra Annebergsvägen.

AKTUELLT OMRÅDE
Området är idag till största delen obebyggt till följd 
av en medveten strategi där åkermark bevarats för 
framtida ändamål. Detta har omprövats och idag 
bedöms platsen ha en sådan strategisk betydelse, 
med närheten till pendeltågstation samt möjligheten 
att skapa ett nytt centrum, att exploateringens 
fördelar överväger nackdelarna med att bebygga 
åkermark.

I norr finns arkologiska värden som har utretts. Som 
tidigare åkermark kännetecknas området historiskt 
sett av jordbruk och ladugårdsbebyggelse.

NYA ANNEBERG C
Området planeras att innehålla ca 350-400 bostäder 
fördelade på flerbostadshus och radhus, där 
upplåtelseform och lägenhetsstorlekar varierar. Ett 
vård- och omsorgsboende och en förskola placeras i 
anslutning till det nya centrumet. I området planeras 
också för ett gruppboende, parkeringsdäck samt 
energistation. 

2.  OMRÅDESANALYS & FÖRUTSÄTTNINGAR
 BEFINTLIG SITUATION
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Planområdet består idag av åkermark som ligger 
likt en bred kil mellan befintlig infrastruktur och 
Kungsbackaån. Området avgränsas tydligt mot sin 
omgivning där gränsen mot väster utgörs av Norra 
Annebergsvägen och mot öster av Kungsbackaån. 
Storåvägen och Älvsåkersvägen korsar området 
och ska bevaras i sitt befintliga läge. Ytterligare en 
förutsättning är att antal infarter längs såväl Norra 
Annebergsvägen som Älvsåkersvägen är begränsade 
och avståndet mellan dem är styrda (minst 100 meter).

Väster om Norra Annebergsvägen ligger 
Västkustbanan med regional tågtrafik. 
Västkustbanan  klassas som en farligt gods-led 
och ett säkerhetsavstånd till ny bebyggelse måste 
beaktas. Närheten till tåg- och biltrafik innebär 
också att området måste planeras med hänsyn till 
höga nivåer på bullervärden. I detaljplaneskedet har 
en bullerutredning gjorts, se bilaga. Av utredningen 
föreslagna ändringar har beaktats och ytterligare 
bullerdämpande åtgärder kan göras för att skärma 
gårdsmiljön.

Pendeltågstationen i sydvästra hörnet av området 
är en stor målpunkt i Anneberg som bör få en tydlig 
koppling till området. Även verksamheten på södra 
sidan av Älvsåkersvägen och busshållplatsen där 
ska ges en naturlig och trygg passage till den nya 
bebyggelsen.

I dagsläget finns ett underskott av mindre bostäder i
kommunen som helhet och även specifi kt i Anneberg 
Älvsåker.Mindre bostäder efterfrågas bland annat 
av unga vuxna, äldre och ensamstående. Annebergs 
befolkning liknar Kungsbacka Kommuns befolkning i 
stort. Det finns en något större andel barnfamiljer och 
en lägre andel äldre. 

Säkerhetsavstånd till 
farlig gods, 80 m

Bebyggelsegräns mot 
Kungsbackaån

In/utfart från området

Målpunkter

Järnväg

Planområdet sett från Norra 
Annebergsvägen

Storåvägen som korsar 
området

Övergång till pendelparkering 
och tågstation

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY BEBYGGELSE

TÅGSTATIONTÅGSTATION

Befintlig vägs 
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OMGIVET AV GRÖNSKA GEMENSKAP OCH FLEXIBILITET

I området skapas platser för 
gemensamt umgänge mellan 
grannhusen. Plats för de boende att 
addera mindre komplementbyggnader 
ges, där man tillsammans kan planera 
för aktiviteter, odling, växthus och andra 
önskade komplementbyggnader.

Åpromenaden, torget och förskolans 
lekplats kan bli målpunkter som 
används av invånare från ett större 
område än planområdet.

IDENTITET FRÅN PLATSEN SOCIALT INKLUDERANDE

Läget vid stationen och tilgång till lokal 
service gör stadsdelen attraktivt för 
en stor variation av målgrupper. Flera 
mindre bostäder planeras för hushåll 
med 1-2 boende, vilket ger unga  och 
mindre hushåll tillgång till den lantliga 
gemenskapen. Utöver detta planeras 
även bostäder för barnfamiljer. 
Kommunen planerar för förskola 
och vård- och omsorgsboende. Alla 
möts offentliga rum som tillåter både 
rekreation och eget engagemang.

Platsen präglas historiskt av jordbruk 
och för jordbruket tillhörande 
hustypologier. Ofta organiserades dessa 
kring en storgård med plats för både det 
privata och offentliga där flera hushåll 
levde tillsammans. Med utgångspunkt i 
denna enkla, välkända form skapas en 
stark och tydlig  identitet i området som 
utvecklats i några olika hustyper.

Från stigar mellan häckar och fasader 
öppnar platser upp sig som kan 
erbjuda en variation av aktiviteter. Mot 
Kungsbackaån bevaras marken fri från 
ny bebyggelse. Zonen mellan de nya 
bostäderna och ån är en grön korridor 
med möjlighet till rekration.

Det finns goda möjligheter till gemen-
sam odling i området.

GESTALTNING

Med en modern omtolkning av 
bondgården och dess uthus och lador 
ges området en tydlig identitet. Volymen 
upprepas i olika skalor, våningsantal 
och riktning för att ge variation inom ett 
sammanhållet formspråk. Ytterligare 
variation skapas av att trä som 
fasadmaterial används i olika färger och 
former. PÅ flerfamiljshusen används 
andra material och inslag av trä. De 
valda kulörerna ger området en unik 
karaktär med en sammanhållen helhet.

3D skiss med tänkt exploatering
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Det stationsnära läget och ett stort småhusbestånd inom 
kommunen, medför att läget kan bli attraktivt för olika 
målgrupper. Förslaget eftersträvar att skapa en attraktiv 
livsmiljö, nära naturen, med  tillgång till service och olika typer 
av mötesplatser.

Bebyggelsestrukturen anpassas till de olika förutsättningarna 
och placeringen i området. Längst i söder närmast 
pendeltågsstationen planeras för ett centrum med en tätare 
och högre bebyggelse. Närmare ån och naturen blir istället 
volymerna mindre och mer fritt placerade. Huskropparna 
placeras i längsgående riktning med vägnätet där gatusidan 
av husen blir av en mer ordnad karaktär medan gårdssidan 
inbjuder till en mer individuell och friare utformning.

3.  ÖVERGRIPANDE PLANIDÉ
       VISION: LEVANDE STATIONSUTVECKLING NÄRA NATUREN
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PRIVATA TRÄDGÅRDAR ÅRUMMETPUBLIKA MÖTESPLATSERSTORGÅRDAR

I den privata trädgården finns 
möjlighet till avkoppling och 
umgänge med de närmsta. Bakom 
en häck eller staket finns generösa 
ytor för individuell frihet. 
Här kan även mindre uthus 
placeras, vilket kan möta behovet 
av extra förråd, sovrum, växtrum, 
cykelskjul eller varför inte en bastu?

Mot Kungsbackaån bevaras marken 
fri från ny bebyggelse. Zonen 
mellan de nya bostäderna och ån 
är en grön korridor med möjlighet 
till vistelse utomhus i natursköna 
omgivningar. Markens existerande 
karaktär bevaras och förädlas med 
möjlighet att introducera varierad 
odling eller utomhusgym och 
naturliga lekplatser. Här träffas alla 
i området, även övriga boende och 
besökare i Anneberg.

De sociala aspekterna belyses 
även genom att planera för ett 
levande område där rekreation, 
naturupplevelser och ett aktivt liv 
underlättas. Vid centrum träffas 
grannar naturligt utanför kvarterets 
café eller närbutik. I anslutning 
finns ett seniorboende och en 
eventuellt framtida  förskola, vilka 
båda gynnas av möjligheten till 
utomhusvistelse och gemensamma 
aktiviteter.

I området skapas platser för 
gemensamt umgänge mellan 
grannhusen. Från stigar mellan 
häckar och fasader öppnar 
platser upp sig som kan erbjuda 
en variation av aktiviteter såsom 
utomhusgym, boulespel och 
lekplatser för de minsta. Dessa ytor 
blir platser för liv och rörelse med 
grönska, ytor för lek och lärande i 
en trygg och bilfri miljö. Kopplingar 
mellan gård och gaturum ger 
också trygghet dygnet runt där 
medmänniskor finns nära till hands.

ÅKERMARKEN SOM INSPIRATION

PRIVAT OFFENTLIGT

Området är inspirerat av den befintliga 
åkermarken i sin planering och struktur där 
ett finmaskigt gatunät skapar fält med olika 
bebyggelse, karaktär och funktion.

Fältens karaktär
De mest privata fälten återfinns närmast husen 
där de egna uteplatserna och husgemensamma 
gårdarna finns. Mellan husen skapas de 
gemensamma, halvprivata storgårdarna där 
grannskapet har stor individuell frihet att själva 
planera och utforma sin närmsta omgivning. 

Några strategiskt valda fält blir publika 
mötesplatser med till exempel torgfunktion, 
utegym eller uppställning för teatervagn. Den 
mest offentliga delarna  av området blir torget 
och naturstråket närmast Kungsbackaån. 
Torget öppnar upp sig mot korsningen Norra 
Annebergsvägen och Älvsåkersvägen och blir en 
naturlig entré till området medan naturstråket 
vänder sig mot Kungsbackaåns omgivningar som 
bevaras och förädlas för ökad tillgänglighet.

MÖTESPLATSER



STADSGATAN
Bilväg som försörjer området och hela Anneberg

KVARTERSGATAN
Separerad bilväg och gång- och cykelväg

GRÖNA STRÅK
Gröna stråk genom hela området 
(se gröna stråk och platser)

SMITVÄGEN
Småskaliga genvägar för fotgängare 
(se gröna stråk och platser)

BYGATAN
Lågfartsgata där fotgängarna sätter villkoren

ÅSTRÅKET
Cykel- och promenadstråk längs Kungsbackaån 
(se gröna stråk och platser)N

ORRA AN
N

EBERG
SVÄG

EN

ÄLVSÅKERSVÄGEN

ETT INTRIKAT FINMASKIGT NÄTVERK
Annebergs nya centrum har en flexibel och inbjudande  
gatustruktur med fokus på gång- och cykeltrafik. En 
tydlig hierarki bland de olika gatutyperna gör det lätt 
för alla trafikslag att röra sig i området.

Trottoarer vid kvartersgatorna, bygator och små 
smitvägar mellan fälten utgör stommen för gång- 
och cykelvägarna, som kan kopplas till planerade 
gång- och cykelvägar längs stadsgatorna, Norra 
Annebergsvägen och Älvsåkersvägen samt längs 
Kungsbackaån.

PÅ LIKA VILLKOR
In- och utfart till det norra området sker via de 
två befintliga gatorna Norra Annebergsvägen och 
Älvsåkersvägen. Det södra området angörs via en 
ny in- och utfart från Älvsåkersvägen. De rustas upp 
och får benämningen stadsgata. Från stadsgatorna 
leds biltrafiken sedan genom och runt området på 
kvartersgatorna. Ett finmaskigare nät av bygator 
binder sedan samman strukturen och möjliggör för 
smidig angöring till alla bostäder. Bilar tillåts alltså på 
bygatorna men endast  på fotgängares villkor. 

För gång- och cykeltrafiken finfördelas vägnätet 
ytterligare genom smitvägar och naturstråket längs 
med Kungsbackaån. Sammantaget skapar Annebergs 
gatustruktur stora möjligheter för den bilfria 
människan att röra sig på olika sätt genom området.
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SMITVÄGEN

KVARTERSGATAN

BYGATAN

ÅSTRÅKET

KUNGSBACKAÅNSTADSGATAN

GATUHIERARKI
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CENTRUMKVARTERET

KVARTERSTYPER

Bostäder
Förskola
Vård- och omsorgsboende
Verksamhet
BMSS
Energistation
Industri/kontor

Centrumkvarteret
Generationskvarteret
Kvarter med flerbostadshus
Kvarter med lägre bebyggelse 
Kvarter med verksamhet

INNEHÅLL

KVARTER MED FLERBOSTADSHUS KVARTER MED LÄGRE BEBYGGELSE OCH RADHUSGENERATIONSKVARTERET (FÖRSKOLA OCH VÅRD- OCH
OMSORGSBOENDE)

Området struktureras upp likt åkermarkens tegar 
vilket ger olika gårdstyper med egna karaktärer och 
funktioner. 

I Centrumkvarteret samlas verksamheter och 
mötesplatser i en viktig knytpunkt i bästa solläge. 
Vidare samlas högre bebyggelse i två större kvarter 
och lägre bebyggelse och radhus i de mindre 
kvarteren. Vårdhem och förskola samlas i ett 
naturnära kvarter lätt att angöra från området samt 
från Älvsåkersvägen. 

Se följade sidor för en presentation av de olika 
kvarteren.

KVARTERSTYPER
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ETT CENTRUM FÖR ALLA

Vid ankomst till Anneberg möts 
besökare av ett torg inramat av 
resliga gavlar i en urban miljö. 
Bebyggelsen är något högre än i 
övriga området och entrévåningarna 
öppnas upp mot omgivningen och 
planeras för verksamheter. 
Detta blir Annebergs självklara 
nod, med kopplingar vidare in i 
Anneberg eller åt andra hållet till 
Göteborg och Kungsbacka. Här kan 
det bli närhandel och service i bästa 
solläge. I direkt anslutning finns 
en mindre park med bänkar och 
växtlighet som skyddar mot sol och 
vind, samt ytor för lek för alla barn i 
området.   

Det ges plats för småskalig handel, 
såsom närbutik med upphämtning 
av paket, kanske en lokal restaurang 
med tak-away och service som frisör 
eller dylikt.

Torget kan få en fin inramning av 
befintliga träd som det sociala livet 
kan formas kring, med sittmöjlighet, 
plats för torghandel.

ENTRÉPLAN

Gestaltningsmässigt utgörs 
entréplanet av samma 
fasadmaterial som övriga huset, 
men lokalerna tillåts ändå få 
ett eget uttryck. Glaspartier och 
mer öppna fasadpartier kopplar 
samman torgytan och interiören. 
Uteserveringar eller möjlighet 
att ställa ut en blomkruka, skylt 
eller liknande aktiverar fasaderna 
ytterligare. Eventuella skyltar på 
husen görs utan bakgrund. 
En högre våningshöjd i entréplan 
skapar rätt förutsättningar för lokaler 
att verka och förändras över tid och 
utifrån efterfrågan. 

På torget finns möjlighet att 
arrangera marknader och andra 
evenemang. Småskalig handel som 
fiskbil, bokbuss, grönsaksstånd och 
food truck ges möjlighet att verka 
på platsen. Det ska vara enkelt att 
parkera med cykel för att främja 
hållbara lokala resor.

MARKNADSPLATS

HUS MOT TORG YTA

Ett centralt trapphus försörjer upp 
till 6 lägenheter per våning. Husen är 
placerade längs gatorna med semiprivat 
plats framför entréerna.  Vid torget 
inryms lokaler i dessa lamellhus.
Gavlarna behöver ges extra bearbetning 
så att de får en gestaltning som ger ett 
positivt mervärde och bidrar till att vara 
entre till området.

Där bostäder ligger i direkt anslutning 
till torg eller bygata skyddas den privata 
zonen av häck.

Från bostad med privat zon till offentlig lokal

4. GESTALTNINGSPRINCIPER
     CENTRUMKVARTERET

Vy från korsninge Norra Annebergsvägen / Älvsåkersvägen
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DE ÄLDSTA & DE YNGSTA

Här möts generationer i 
meningsfulla utbyten då 
det även finns plats för en 
förskola, allt inom samma 
bilfria zon. Gemensamma 
matlagningstillfällen eller 
sagostunder, liksom spontana 
möten i utemiljön förgyller såväl 
seniorers som juniorers vardag.
På kvällar och helger kan delar 
av förskolans aktivitetslokaler 
nyttjas av det lokala 
föreningslivet.

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 
OCH FÖRSKOLA
Vård- och omsorgsboendet 
kopplar till och blir en del av 
torget i närheten. Ett inbjudande 
entréplan med mycket glas 
och många entréer ger en 
levande fasad som bidrar till 
folklivet. Här kan det finnas en 
restaurang, sittnischer eller en 
liten bibliotekshörna. Eventuella 
skyltar görs utan bakgrund och 
genomsikt.

BYGGNADENS KARAKTÄR

Vård- och omsorgsboendets och 
förskolan i tre våningar har ett varierat 
taklandskap samt träpanel som knyter 
an till övriga områdets karaktär. Sadeltak 
och livförskjutningar skapar gavelmotiv 
och ger en dynamik i rörelsen längs 
fasaderna.

INNERGÅRDENS KARAKTÄR

Kommunen får utveckla detta.

Lekplats och generationsöverskridande mötesplats. 
Förskolegård på vardagar och dagtid, mötesplats för hela 
stadsdelen under kvällar och helger. 

GENERATIONSKVARTERET GÅRDEN

Utemiljön utformas så att barn och 
äldre kan se varandra och gärna 
mötas. Kvällstid är platsen öppen för 
allmänheten.

LEKGÅRDENS KARAKTÄR

Förskolegården och dess lekredskap är 
inspirerade av områdets karaktär med 
fält och jordbrukstema. 
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BYGATAN

Småhusen ligger längs 
en bygata, utformad som 
gångfartsgata. Här rör sig 
trafikanter på de gåendes villkor 
med möjlighet att stanna till 
i anslutning till bostädernas 
entréer. 

Parkeringarna ligger på 
ytor i samma nivå, åtskilda 
endast genom markeringar i 
markmaterial. 

REKREATION

Områdets nära förhållande till 
naturen och åstråket skapar 
goda förutsättningar för 
aktivitet för de boende. Utöver 
naturstråket erbjuds även 
platser för lagsport, utegym, 
yoga m.m.

DEN PRIVATA TRÄDGÅRDEN
I den privata trädgården 
finns möjlighet att dra sig 
undan. Trädgårdarna ramas 
in av häckar som skapar 
insynsskydd och ramar 
in. Här kan även mindre 
uthus placeras, vilket kan 
möta behov av extra förråd, 
sovrum, växthus eller varför 
inte bastu?

Radhusen utgör områdets större bostäder. 
Parkeringar löses inom tomten.

4bohusen planeras i två våningar. På översta 
våningen finns möjlighet till loft vilket ger 
attraktiva lägenheter i etage. 

4BOHUSRADHUS 

PARKERINGSMÖJLIGHETER

CYKEL
Cykelparkeringar ordnas på 
den egna tomten med närhet 
till entréer för att främja 
cykelanvändning. 

BIL
Varje radhus har plats för två 
bilar på sin tomt. Platserna 
markeras genom byte av 
markmaterial och husens 
förträdgård ges omsorg i 
gestaltningen. 

KVARTER MED LÄGRE BEBYGGELSE OCH RADHUS
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UTEPLATSER

EN KVARTERSGEMENSAM GÅRD
Varje kvarter har en gemensam gård att dela på. 
Dessa ytor blir platser för liv och rörelse med 
grönska, lek och lärande i en bilfri miljö. 
Gårdarna planeras framförallt för odling, 
vilket skapar tillit och trygghet. Fruktträd, 
odlingslådor och växthus ger förutsättningar för 
lokal matproduktion. Odlingar planeras på mark 
där jorden har brukats sedan urminnes tider, 
med förhoppning om bördig mark och stora 
skördar. 

DEN PRIVATA TRÄDGÅRDEN
Varje flerbostadshus har en privat trädgård med 
möjlighet till avkoppling och umgänge med de 
närmsta. Bakom grönskande häckar finns ytor 
för individuell frihet. 

PARKERINGSMÖJLIGHETER

CYKEL
Cykelparkeringar finns 
utplacerade inom kort avstånd 
från samtliga bostäder, i 
anslutning till cykelvägar, vilket 
underlättar och uppmuntrar till 
cykling och hållbara färdsätt. På 
strategisk plats kan cykelstation 
placeras så att boende kan fixa 
med sin cykel.

BIL
Parkeringsplatser finns 
inom området nåbara från 
kvartersgatorna. Placeringen 
gör att de hamnar på behagliga 
avstånd från samtliga 
bostadsentréer samt ger ett 
sympatiskt småskaligt intryck. 
Elladdare planeras inom 
området på valda platser.

ETT SAMMANFLÄTAT 
SYSTEM

Inom området finns 
ett tätt och intimt 
system av smitvägar 
att fritt röra sig längs 
med på cykel eller 
till fots. Vägarna 
rör sig mellan 
häckar och fasader, 
längs planteringar 
och träd och ger 
möjlighet till smidig 
kommunikation och 
spontana möten. I kvarteren skapas möjlighet för 

komplettering med mindre byggnader. 
Dessa volymer kan nyttjas som växthus, 
förråd, snickarverkstad eller liknande.  

KOMPLEMENTHUSHUS MED ENTRÉBALKONGER
De effektiva husen har en vertikal 
kommunikationsdel, vilken ligger ut mot gatan. 
Trappan ansluter till entrébalkonger som vänds ut 
mot det offentliga gaturummet, medan de privata 
balkongerna är vända mot trädgården.  

LAMELLHUS
Ett centralt trapphus försörjer upp till  6 
lägenheter per våning. Husen är placerade längs 
gatorna med semiprivat plats framför entréerna. 
Privata balkonger vänds inåt trädgården.

KVARTER MED FLERBOSTADSHUS
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UTEPLATSER

EN KVARTERSGEMENSAM GÅRD
Kvarteret har en gemensam gård att dela på. 
Ytan blir platser för liv och rörelse med grönska, 
lek och lärande i en bilfri miljö. 
Gården planeras framförallt för odling, 
vilket skapar tillit och trygghet. Fruktträd, 
odlingslådor och växthus ger förutsättningar för 
lokal matproduktion. Odlingar planeras på mark 
där jorden har brukats sedan urminnes tider, 
med förhoppning om bördig mark och stora 
skördar. 

DEN PRIVATA TRÄDGÅRDEN
Varje flerbostadshus har en privat trädgård med 
möjlighet till avkoppling och umgänge med de 
närmsta. Bakom grönskande häckar finns ytor 
för individuell frihet. 

BILPARKERING

I kvarteret skapas möjlighet för 
komplettering med mindre byggnader. 
Dessa volymer kan nyttjas som växthus, 
förråd, miljöhus, snickarverkstad eller 
liknande.  

KOMPLEMENTHUSHUS MED ENTRÉBALKONGER
De effektiva husen har en vertikal 
kommunikationsdel, vilken ligger ut mot gatan. 
Trappan ansluter till entrébalkonger som vänds ut 
mot det offentliga gaturummet, medan de privata 
balkongerna är vända mot trädgården.  

SÖDRA KVARTERET REKREATION

Kvarteret ingår i det nya 
stadtionssamhället och får 
tillgång till samma utbud av 
rekreativa miljöer, mötesplatser 
och öppna gårdar som övriga 
boende. Avståndet mellan husen 
i väst-östlig riktning är 36 m och 
kvarterets storlek är 73x69 m. 
Med våningshöjder på mellan 
fyra, tre och två våningar ger det 
goda förutsättningar för solljus 
på gården.

Närheten till årummet ger 
möjlighet till rekreation på nära 
avstånd. Här kan de boende 
fiska, grilla, anordna picknick 
och träffa grannar och vänner. 

Cykelparkeringar finns utplacerade inom kort 
avstånd från samtliga bostäder, i anslutning till 
cykelvägar, vilket underlättar och uppmuntrar till 
cykling och hållbara färdsätt. På strategisk plats 
kan cykelstation placeras så att boende kan fixa 
med sin cykel.

CYKELPARKERING

Parkering finns inom området 
söder om Älvsåkersvägen. 
Placeringen gör att de hamnar 
på behagliga avstånd från 
samtliga bostadsentréer. 
Elladdare planeras inom 
området på valda platser. 

ETT KVARTER SOM STÄRKER 
ÄLVSÄKERSVÄGEN

Det södra kvarteret erbjuder service i 
bottenvåningen mot Älvsåkersvägen och stärker 
tätortens karaktär mot vägen. Inåt kvarteret 
sänks höjdern, bilarna hålls i utkanten av 
kvarteret och karaktären som helhet påminner 
om kvarteren norr om vägen.
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ÄLVSÅKERSVÄGEN

PARKERING

En del av områdets parkering 
är samlade till Älvsåkersvägen.   
Det skapar en lugnare insida 
med färre parkeringar inne i 
området. 

Parkering samutnyttjas över 
dygnets timmar enligt Kungs-
backas kriterier för p-tal.

SEKVENS PÅ PLATSEN - Vy österut

DEN GRÖNA GATAN

Älvsåkersvägen byggs om till en 
gata med tätortskaraktär. Det 
inbegriper exempelvis:
• Tätorts-/områdesentré
• Smalare körbanor
• GC-vägar på båda sidor om 
gatan
• Tätare passager för fotgängare 
och cyklister

Gatan kantas av en allé och 
gröna refuger

Väg med tätortskaraktär, kantad av alléÄngen norr om Älvsåkersvägen Älvsåkersvägen med snickerifabriken till 
höger

Snickerifabriken ligger nedanför 
Älvsåkersvägen 



 18/24 ANNEBERG C - GESTALTNINGSPROGRAM  -  2020-06-01

FASADMATERIAL 

Med utgångspunkt i den enkla ladugården skapas 
en stark identitet för byggnadsvolymerna i området. 
Volymerna upprepas i olika skala och riktining och 
tillsammans med övriga detaljer skapas en variation 
och dynamik inom det sammanhållna formspråket.

Som fasadmaterial används träpaneler i olika 
utförande och kulörer på småhusen. Husen kan 
till exempel ha träpaneler i olika bredd eller djup, 
med eller utan lockläkt eller med olika detaljering 
mot mark eller takfot. De olika utförandena på 
träpanelen i kombination med kulörvalen blir starkt 
identitetsskapande i området samtidigt som det ger 
byggnaderna deras unika identiteter. Ett antal kulörer 
som anspelar till platsens ursprung har tagits fram. 
De går i färgskalan kring rött, senapsgult och grått. 
Täckmålat, laserat eller naturligt trä som får gråna 
ger ytterligare bidrag till nyansering och variation. 
Flerfamiljshusen kan utföras i material med bättre 
förvaltningsaspekter, i liknande färgskala som ovan, 
men då med inslag av trä i detaljer, entrépartier etc.

Socklar och entréplan markeras inte utan den valda 
träpanelen fortsätter nära mark.

TAKUTFORMNING
Alla byggnader utförs med släta sadeltak. Taket 
ges gärna samma kulör som byggnadens träpanel 
för att förstärka volymerna och dess formspråk.
Takutsprången görs med fördel så små som möjligt 
och installationer hålls till ett minimum för att 
ytterligare förstärka byggnadsvolymen. 

Solpaneler uppmuntras och placeras parallellt med 
taklutningen antingen som tunnfilm integrerade 
i taket eller med detaljer som klär in dem för en 
integrerad upplevelse.

BYGGNADER

Kulörpalett vid behandling av trä och för underhållsfriare material, samt exempel på 
träpanel. På flerfamiljshusen ska detaljer eller delar av fasader gestaltas i trä.
Vid användning av solceller ska de utformas så att de ser ut att vara integrerade i husets 
tak, antingen genom integrerad tunnfilm eller genom takfotsdetaljer.

SOLCELLER PÅ TAK

På flera tak planeras för 
solceller. I dessa fall placeras 
solcellerna så att de smälter in 
i takens övriga utformning och 
lutning. 
I de fall solpanelerna tar 
en stor yta kan takets färg 
anpassas till panelens svarta 
färg. Installationer samlas så 
långt det är möjligt för att ge 
förutsättningarför hela takytor.

Komplementbyggnader ges 
en enklare fasadutformning 
i slät panel eller glas om 
de är växthus. Samtliga 
uthus ska ha sadeltak. 
Komplementbyggnader kan 
placeras inne på gården eller i 
trädgården, men används med 
fördel för att avskärma mot 
parkering eller inrama gård.

KOMPLEMENTBYGGNADER

Vid användning av solceller ska de utformas 
så att de ser ut att vara integrerade i husets 
tak, antingen genom integrerad tunnfilm eller 
genom takfotsdetaljer.
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5. GRÖNA STRÅK OCH PLATSER
     STORGÅRDAR OCH SMITVÄGAR

STRUKTUR
Det finns möjlighet att röra sig från norr till söder på 
gemensamma parkytor genom hela området som är 
sammanbundna med smitvägar. Genom kopplingar till 
åstråket bildas en lagom runda för en kvällspromenad. 
Slingan får en genomtänkt utformning så att man 
lockas vidare och lätt leds runt. För att bidra till 
den biologiska mångfalden varieras valet av växter 
i hela området. De mer parklika delarna inne i 
bostadsområdet kompletterar den vildare karaktären 
utmed åstråket. Möjligheten till odling berikar också 
variationen. Några ytor inne i bostadsområdet ska 
vara formade som större svackor för att vid behov 
kunna ta emot och fördröja större regnmängder för en 
kort tid.

SMITVÄGAR
Inom området finns ett tätt och intimt rutnät av 
mindre vägar och stigar att fritt röra sig längs 
med på cykel eller till fots. Mellan samtliga 
fastigheter finns naturliga kopplingar till grannar, 
parkslingan, pendeltågsstationen, åstråket eller 
vidare ut i Anneberg. Vägarna rör sig mellan häckar 
och fasader, längs planteringar och träd och ger 
möjlighet till smidig kommunikation och spontana 
möten. Smitvägens bredd anpassas till platsens 
förutsättningar och behov. 
För att förstärka områdets gårdskaraktär används 
grus som ytmaterial i så stor utsträckning som möjligt. 
Det bidrar också till ökad hållbarhet då vatten kan 
infiltrera bättre i en grusyta jämfört med asfalt.

AKTIVITETER OCH MÖTESPLATSER
Utmed slingan finns det möjlighet att stanna till 
och slå sig ner på en bänk eller ta del av någon 
aktivitet som till exempel, boule, gunga, hoppa på 
en studsmatta eller bara att kliva mellan några goa 
stenar. På något ställe står en hängmatta som lockar 
till både vila och lek. Den omväxlande miljön bidrar 
till många platser för spontana möten där de boende 
kan knyta kontakter med varandra och barn leka 
tillsammans. Odling är också en aktivitet som ger 
möjlighet till social samvaro. Odlingsplatserna kan 

gärna kombineras med platser för bord och stolar för 
att ge möjlighet att äta tillsammans.

VEGETATION
Vegetationen förstärker platsens historia som 
jordbruksområde. För att skapa en ombonad känsla 
var ofta gårdarna omgärdade av häckar. Denna 
tradition får följa med in i det nya Annebergsområdet. 
Bok och lind kan gärna användas som häckväxt för 
att ge en gårdskänsla. Lind och ek planteras som 
gårdsträd på de gemensamma parkytorna i området. 
På något ställe får trädet en parksoffa runt sig. Efter 
boendes önskemål kan odlingsplatser, med möjlighet 
att odla lite till husbehov, anläggas på lämpliga 
platser. Bärbuskar är ett trevligt inslag som också 
förstärker områdets jordbrukskaraktär. Syréner, 
schersmin, park/buskrosor, hortensia, gullregn och 
prydnadsapel bidrar också till en kombination av 
park- och trädgårdskänsla mellan de häckomgärdade 
gårdarna. 

BELYSNING
Belysningen i området ska ha en klassisk form
samtidigt som den ger ett modernt uttryck.
Ett exempel på gatubelysning är en modell med raka 
linjer och hängande armatur.  Även något av de utvalda 
gårdsträden kan belysas.

Exempel på utformning av smitvägar i området. Storgårdarna ger möjlighet till spontana mötesplatser i form av odling, mindre lekytor samt sittplatser.Exempel på 
belysningsstolpe.

Exempel på smitväg
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ÅSTRÅKET

STRUKTUR
Området avgränsas i öster av Kungsbackaån. Utmed 
ån rör sig en gång- och cykelväg genom ett landskap 
med en naturlik vegetation. Stråket är asfalterat och 
har belysning. Med jämna mellanrum finns parksoffor 
utplacerade. Här får även de som redan idag bor 
i villaområdet längre norrut på Storåvägen en ny 
förbindelselänk ner till Älvsåkersvägen.

VEGETATION
För att skapa variation, både för människor och djur, 
växlar karaktären mellan öppna ängslika områden, 
avsnitt med träd i dungar och som solitärer och mer 
slutna skogsrum. Placeringen och omfattningen av 
dessa anpassas till de geotekniska åtgärder som 
planeras.  Träd väljs utifrån det som finns idag som 
till exempel klibbalsbestånd, sälj, ask, björk och 
kompletteras med ytterligare träd. På några ställen 
planteras enkelsidiga allér med till exempel körsbärs- 
och päronträd, utmed smitvägar som leder till 
åstråket (i västöstlig riktning). Nypon, slån, björnbär, 
hallon med mera finns lite här och där och förstärker 
variationen och artrikedomen.

Är det någon i området som vill sätta upp några 
bikupor kan åstråket vara en plats för detta. Om 
förutsättningarna finns skapas en smitväg ner till en 
plats vid vattnet.

Åstråket

Klippt grässtig i äng utmed gång- och cykel-
bana.

Naturlig vegetation längs ån bevaras.Bryggor utmed ån Upptrampad stig i naturmark.
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TORGYTAN

STRUKTUR
Torgytan får en sammanhållande utformning för både 
vistelseytor och transportytor där alla rör sig på lika 
villkor. Markbeläggning och möblering används för att 
signalera detta. Utmed torgytan ligger gatan i samma 
nivå som torgytan för att visa att ytan ska upplevas 
och användas som en helhet. Lokaler för verksamhet 
vänder sig mot torgytan. Här finns parksoffor att slå 
sig ner på. Möbleringen på torgytan kan gärna få vara 
av lite högre kvalité för att ge lite känsla av finrum åt 
torget. Någon form av utsmyckning - till exempel en 
vacker plantering eller några blomsterfat ger torget ett 
trevligt och inbjudande uttryck.

MARKMATERIAL
Markbeläggningen får ett sammanhållande mönster 
över hela ytan. Exempelvis kan betongplattor 
kombineras med kanter och avgränsningar av annat 
material för att återknyta till gårdskänslan och 
finrumskänslan, exempelvis marktegel. Marktegel 
kan även användas för att anlägga lägre murar och 
avgränsningar för att skapa rumslighet och dela 
torgytan i lämpliga delar.  I kvarterets ytterkant, 
utmed Älvsåkersvägen och Norra Annebergsvägen, 
får trottoaren med tillhörande cykelbana och 
planteringszon en särskild utformning för att markera 
områdets centrum och torgbildningen. Tvärgående 
band av marktegel och/eller betongplattor markerar 
tydligt när man passerar ytan. 

BELYSNING
Belysningen anpassas i stil med den som finns i 
övriga området men kan ha ett eget utseende. Den 
ska bidra till att ge en inbjudande och trygg känsla för 
besökaren. Några platser som ska förstärka torgets 
karaktär, till exempel en finplantering, en eventuell 
”lekfunktion” eller något speciellt träd, kan belysas 
särskilt för att förstärka dess roll.

Plats för torghandel på torget. Sammanhållande markbeläggning över både 
gata och torgyta.

Möblerad zon mellan gata och gångyta. Marktegel som rumsskapare eller avgräns-
ning.
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6.  GATOR OCH TRAFIK
GATUTYPER

STADSGATA
Norra Annebergsvägen och Älvsåkersvägen är 
områdets tillfartsvägar och koppling vid angöring 
med bil. Dessa vägar utvecklas och blir mer än 
förbifarter. En trädrad ger styrsel och trivsel till 
gatan. På trottoaren innanför rör sig gående och 
cyklister på generösa ytor. Mot bostadshusen utanför 
centrumdelen finns privata trädgårdar. Dessa skapar 
en tydlig gräns mellan det offentliga och det privata 
och är samtidigt ett trevligt inslag i gaturummet.

KVARTERSGATA DUBBELRIKTAD OCH ENKELRIKTAD
Bostäderna försörjs av en mindre gatuslinga för bilar. 
Från denna nås flera entréer samt parkeringar som 
finns inom området. Här kör bilar långsamt med 
möjlighet att stanna till i anslutning till bostädernas 
entréer. Utmed körbanan finns en trottoar.  Storåvägen 
omformas och ges en liknande karaktär men breddas 
och kompletteras med en trädrad. 

BYGATA TORG
Bygatan vid torget utformas som en lågfartsgata. 
Här rör sig alla trafikanter på lika villkor. Ytor för 
gångtrafikanter, cyklister och bilar ligger i samma 
plan. Gatan kantas av en trädrad som ger gatan en 
riktning och leder in mot torget. Möblerade zoner
med cykelparkering, sittbänkar eller planteringar kan 
bidra till att sänka hastigheten på gatorna.

BYGATA SMÅSKALIG BEBYGGELSE
Bygatan vid den småskaliga bebyggelsen utformas 
som en lågfartsgata fast i mindre skala. Även 
här rör sig alla trafikanter på lika villkor. Ytor för 
gångtrafikanter, cyklister och bilar ligger i samma 
plan. Möblerade zoner med träd kan anläggas för att 
smalna av gatan på vissa platser och bidra till att 
sänka hastigheten.
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PARKERING

BILPARKERING
Bilparkeringen i området är utspridd runtom i 
området. På valda platser får parkeringsområdena 
avgränsas mot gårdar och smitvägar med häckar, 
buskage, gabionmurar eller spaljéer.  Höjd på en 
sådan avgränsning kan vara ca 1-2 meter. Vid in och
utfarter kan hänsyn behöva tas till siktlinjer. Då
får avgränsningar i höjd inte överstiga 80 cm.

I området finns det också möjlighet till bilpoolplatser 
samt inlastning och angöring till bostäder och 
verksamheter.

CYKELPARKERING
Parkering för cyklar finns för bostäder vid entréer, 
i komplementshus samt i vissa hus på entréplan. 
Möjligheten för de boende att själva lägga till mindre 
komplementshus innebär också en chans att få sin 
egna cykelverkstad. 

Exempel, avgränsning av parkeringsyta mot gröna gårdar och stråk med 
träspaljé, staket eller hägre häck.

Rumslighet kring markparkeringar kan vara i form av plank, buskage eller murar.




